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3. HAUSKOJA HARRASTUKSIA 

 

Niina Koistinen ei ole urheilullinen nuori. Lapsena hän inhosi 

koulussa liikuntaa. Niina ei halunnut juosta, voimistella tai 

pelata pallopelejä toisten lasten kanssa. Hänen mielestä se ei 

ollut tärkeää. Siksi hän harrasti vain lukemista ja 

opiskelemista. 

 

Kun Niina oli 8-vuotias, hänen isä ajatteli, että hänen tyttären 

täytyy alkaa harrastaa liikuntaa. Talvella isä osti Niinalle 

sukset. Kun he menivät hiihtolomalla mummolaan, isä yritti 

opettaa Niinaa hiihtämään. Niina laittoi kerran sukset jalkaan, 

kaatui ja meni takaisin sisälle. Isä ei lopettanut. Hän sanoi, 

että Niinan täytyy hiihtää joka päivä kymmenen kertaa 

mummolan pelto ympäri. Sen jälkeen hän voi lukea. Niina oli 

vihainen. Hän meni ulos ja alkoi hiihtää tosi hitaasti peltoa 

ympäri. Neljän tunnin kuluttua alkoi tulla jo pimeää. Isä meni 

katsomaan, missä Niina on. Niina hiihti vieläkin. Hän sanoi, että 

tämä on vasta kolmas kierros. Isä masentui ja sanoi, että 

riittää jo. Niina ei hiihtänyt sen jälkeen. 

 

Seuraavana kesänä isä vei Niinan tenniskurssille. Valmentaja 

halusi ensin nähdä, mitä Niina osaa. Niina meni kentälle maila 

kädessä. Valmentaja löi pallon Niinalle, mutta Niina ei nähnyt 

sitä. Pallo osui Niinan päähän. Loppuajan Niina istui katsomossa 

ja luki tenniksen sääntöjä. Isä ei vienyt Niinaa toista kertaa 

pelaamaan. 

 

Syksyllä alkoi Lahden Urheilutalolla tyttöjen voimisteluryhmä. 

Isä ajatteli, että ehkä Niina pitää voimistelemisesta. Hän ei 
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muistanut kysyä asiaa Niinalta. Voimistelunopettaja oli noin 40-

vuotias energinen nainen. Hän ja tytöt juoksivat ja hyppivät 

ympäri salia. Puolen tunnin kuluttua Niina kysyi opettajalta, 

miksi joku haluaa tehdä tätä. Opettaja katsoi Niinaa hetken 

mutta ei vastannut mitään. Sitten hän meni taas 

voimistelemaan toisten tyttöjen kanssa. Lopuksi opettaja ei 

kysynyt Niinalta, tuleeko hän seuraavalla viikolla. 

 

Isä oli tosi surullinen. Hän ei enää jaksanut etsiä Niinalle 

harrastuksia. Seuraavana talvena Niina kertoi isälle hyviä 

uutisia. Koulussa alkoi uusi kerho. Se oli kerran viikossa, ja 

Niina halusi mennä sinne. Isä oli iloinen, koska hänen tyttö 

kiinnostui liikunnasta. Niina oli myös tyytyväinen, koska nyt 

hänen ei tarvinnut pelätä, mitä isä keksii seuraavaksi. Niina kävi 

koulun kerhossa monta vuotta. Onneksi isä ei tiennyt, että se 

koulun kerho oli matematiikan opiskeluryhmä. 


